
oŚwl ADCZENIE MAJATKowE

wójta, zastępcy wójta, s€kretarza gminy, skarbnika gminyJ ki€rownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej d€cyzje

administracyjne w imieniu wójta'

Głubczyce, a"i" .... _ł. Y. :. 
-o_ 
t }- o !-u..'''

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiąZanajęst do Zgodnego z prawdą, Stalannego i zupełnego wypehienia

kazdej z rubryk.
2. ]eżeli poszczęgólne rubryki nie znajdująw konketnym przypadku Zastosowania, nalezy wpisać 

',gĘ
dotyczy".

3. osoba składająca oświadczęnie obowiązanajest okeślić przynależność poszczególnych składników
majątkołych, dochoclórv i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego rrrałŹeńską wspólnością
majątkoWą'
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą
oświadczenie majątkowe obejmuje równięŹ wjerzytęlDości pienięŻre.
W części A oświadczęnia Zawate są informacje jawne, w części B Zaś infonnacje niejawne dotyczące
adresu zamięszkania składającego oświadczenie oraz mie.jsca położenia njeluchomości'

4.
5:

6.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany (a)' ................. .. ..'' 510 u !slA W Ci4 F4
O). Ą Ą Ąal {''l::: : ::'']]:: :::: :"';':i ]id])i]ci u 13 C ŁY CE

urooTony (aJ ..................Y.....r.....
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( mięjsce Zatrudnienia, stanorvisko lub funkcja )

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzęnia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. zŻ0l1 r. poz. l393) oraz ustawy Ż dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyll (Dz. U' z2017 r.poz. 1875), Zgodnie Z afi.24h tęj ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:
t.
Zasoby pieniężne:

::"':l:l:"1:::::"::*::"::1"-illl*lli ;; - :1
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- środki pienieŻne zgromadzone w walucie obce.j:

j' cotpodarslwo rolnę: , u1 g Cy'Oi1o'v
rodz.rj gospodar'twa: ........................ .................f.f.............. . . pedjgzdhr ia:

L (^.i.. oac rĄt^ł
l tego t'r.łulu osią2nąlem {lam)w roku ubiegĘm prz;cllód , doclród rł rvrto\oś.i: '.'..'..''' :1' '':''''..'.. . '



4' Inne nieruchomości:
powierzchnia:

t),1u1 prawn);

III.
l. Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzialy re *anou ią pak iet większy niż l0 % udzia lów w spółce: (l.w^e gŁ$t!

Z tego RĄufu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............''.

lv.
I' Posiadam akcje w spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

.k;;.;";i;;;;;;il;;;;i;kó;i;ió';;k;ji;ilł;",''''''''';,'4łe !

z tęgo ĘĄułu osi€nąłem ( łam ) w loku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem (łam),( nabył mój małŻonek, Z wyłączeniem mienia plzynalęŹnęgo do jego majątk-u, odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teryto alnego, ich związków,
komunalnei osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przętalgu _ należf podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vL
l. Prowadzę działalność gospodarczą ( naleŹy podać formę prarłną i przedmiot działalności):......'.'.

,

Z tego t}'tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;

2. Zarządzan działalnością gospodarczą lubjęstem pŹędstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

Z tego tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:...............'''''''''

vU.
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-jestemczłonkiemradynadzorczej(odkiedy1:''...'..)'^..'.....'..n...l.......
,.V\^Ł (!cł:A

- jestem członkiem Lomisji rerł izyjnej t od kie<J;1: ( J
Z tęgo ĄĄułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .............''

2. W Spółdzielniach:

tl
\ ,Le

jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):
tl

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):
Z tego t}łufu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarcZą|

j;;;.;.;i;;kr;,;;,;;J;;;;lr;il; il ./"c dc)r,ir;'tl
:...,.,.,,,..........,,,,,.,.,, .............................-2...:2............_ jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiędy ) :.......-....'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):
Z tego t}'tufu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vI .

Inne dochody osiągane Z tytułu Zatludnienia Iub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych Z kaŻdego tytułu:

ł1

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o' ooo Złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŹy
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Lo s6'd; c.rj+^ s\U*oąó
x.
Zobowiązania pienięŻne o wartości powyŻej l0 00o Złot-vch, w tym Zaciągnięte kedyty i pozyczki oraz warunki,
najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem' W jakiej wy;ok;ści): .....'.'..........'.''......
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